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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Vs, Dingtuna sn, Lövsta  Lst:s dnr:       

Ansvarig institution: UV Eget dnr:        

Ansvarig för undersökningen: Åsa Svedberg Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 11G0h Lägeskoordinater: x 6600820 y 1536050 
      
 
Landskap Vs 

Socken/Stad Dingtuna sn 

Fornlämningsnummer RAÄ 430 

Fastighet/kvarter Lövsta 

Fornlämningstyp Lövsta gamla bytomt 

Undersökningsår 1972 

Typ av undersökning Delundersökning 

Dokumentationsmaterial Kartöverlägg, anläggningsbeskrivningar, bildtexter, renritningar, kopia av äldre 
karta, kontaktkopior, negativ   

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Nej 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Sentida, 1700-1800-tal. 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1972 (1973). 

Sammanställt av, namn och datum 

Kerstin Forslund 2004-12-28 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Husgrunder på delar av den gamla bytomten i Vs, Dingtuna sn, Lövsta. 
 
Undersökningen föranleddes av vägprojektering på uppdrag av Vägverket. I området kunde man urskilja 
sammanlagt fem tomter. Byn Lövsta avhystes vid laga skifte i mitten av 1800-talet. Flera husgrunder förekommer på 
en storskifteskarta från 1700-talet. Samtliga husgrunder daterades till 1700-1800-tal men inga rester av bebyggelse 
som var äldre än så återfanns. 
 
Totalt påträffades 31 husgrunder, två brunnar och en anläggning som tolkades som en stenlagd öppen plats eller 
husgrund. 9 husgrunder undersöktes på en yta av 400 m². Några husgrunder låg strax utanför 
vägprojekteringsområdet och dessa undersöktes inte utan mättes upp och beskrevs i korthet. Fynd av tegel, del av 
trefotsgryta, sentida rödgods och ben påträffades.   
Följande husgrunder undersöktes och dokumenterades: 
A5. Husgrunden som var 8,5x7,5 m låg i NV delen av hustomt 3. Endast den södra delen undersöktes eftersom 
resten låg utanför projekteringsområdet. Mellan A5 och A6 fanns ett stenfritt område vilket skulle kunna tolkas som 
en mittport. A5 och A6 skulle i så fall bilda en sammanhängande byggnad som skulle vara 18x7,5 m stor.    
A6. Husgrund, ca 8,5x6,5 m som låg i en sydsluttning i NV delen av hustomt 3. I södra delen påträffades ett 
hästskofragment. Begränsningarna i V och Ö var tydliga. A6 kan tillsammans med A5 bilda ett sammanhängande 
hus.   
A9. Husgrund, ca 7,5x5 m som låg i en svag sydsluttning i V delen på hustomt 3. Större delen av husgrunden låg 
inom det projekterade området så anläggningen totalundersöktes därför. Den västra och den östra bergränsningen av 
anläggningen var tydlig men den norra begränsningen var otydlig. Av tolkningen framgår att A9 och A20 kan 
tillhöra samma grund med orientering i NNV-SSO. Byggnaden skulle då ha varit 18,5x7 m stor.  
A10. Husgrund, 14,5x8 m, som låg i en svag sydsluttning i V delen av hustomt 3. Hela anläggningen undersöktes. I 
anläggningens S del påträffades en del av en hästsko och obrända djurben. Fynden tillvaratogs ej.  
A11. Husgrund, skadad, 8x4,5 m. Anläggningen låg i V delen av hustomt 3. Husgrunden låg utanför 
undersökningsområdet men undersöktes ändå.  A11 kan vara en del av A10.  
A12. Husgrund, 10,6x6,5 m. Anläggningen låg vinkelrätt mot A13 och A16 i södra delen av hustomt 3. 
Anläggningen syntes tydligt redan före avtorvning. Vid avtorvning syntes en 1-1,2 m tjock mur av 0,5 m stora stenar 
med en flat sida som var vänd utåt.  2,5 m från den Ö gavelmuren fanns det en 3x3 m bred kvadratisk sluten ram av 
0,4 m stora stenar som förmodligen hade varit en spis. Innanför spisens mur låg spridda murstenar som en lös 
packning 0,9 m djup. I packningen påträffades djurben, två formtegelfragment, talrika fragment av grönt fönsterglas, 
recent rödgods såsom del av trefotsgryta, pip och hankar till kannor, stengods och porslin samt fragment av 
järnknivar med tånge. Längsmed spisens norra del fanns ett lager med vittrat tegel, vilket täckte ett kollager som var 
0,03-0,13 m tjockt.  Ovanpå kollagret i spismurens SÖ hörn fanns ett mynt 1/3 Skilling Banco från 1837 och två 
beslagsdelar av järn. 
A15. Husgrund som var 16,5x7,5 m. Anläggningen låg 4 m N om röset och skiljd från de andra husgrunderna . Före 
avtorvningen syntes anläggningen som en rektangel med glest liggande stenar. En byggnad finns markerad på 
samma plats på laga skifteskarta från 1861-62. Vid undersökningen påträffades fragment av en sentida 
järnplåtslykta. 
A16. Husgrunden var 10x6,5 m lång och låg i S delen av hustomt 3.   
A17. Husgrund  eller stenlagd öppen plats 1,5x6 m. Anläggningen låg nästan mitt på hustomt 3 parallellt med A10. 
Efter avtorvningen syntes en rektangulär  packning av kullerstenar 0,2-0,3 m stora. S och N om stenpackningen låg 
en sträng av större stenar. En anläggning påträffades i packningens SV del, som troligtvis var ett stenskott stolphål  
0,8 m i diam.  
A20. Husgrund, 8,5x7m, som låg i en brant sydsluttning i NÖ delen av hustomt 3.  Anläggningen 
stickprovsundersöktes. Det är inte uteslutet att A20 och A9 hör till en och samma grund som har löpt i riktning 
NNV-SSO.  
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Följande husgrunder mättes upp och beskrevs kortfattat: 
A1. Husgrund, ca 5 m lång, ej intakt, som låg i en sydsluttning i NV delen av hustomt 2. A1 och A3 kan höra till en 
sammanhängande husgrund. 
A2. Rektangulär husgrund, ca 11x5 m som låg i en svag sydsluttning  i västra delen av hustomt 2. A2 och A7 kan 
utgöra en sammanhängande husgrund. 
A3. Husgrund, ca 8x7 m, men som föreföll närmast kvadratisk. Anläggningen låg på hustomt 2. A3 låg parallellt 
med A1 och de kan tillsammans ha tillhört samma husgrund. 
A4. Husgrund, ej intakt, ca 6x2 m, som låg i norra delen av hustomt 2. Husgrunden hade en tydlig begränsning  mot 
S-SO och såg ut som en stensträng som löpte i riktning ONO-VSV. I norra spetsen på stenraden, i rät vinkel mot 
denna, fanns en stenrad på 2 m som löpte i riktning SSO-NNV. 
A7. Rektagulär husgrund , 7,2x5,2 m, som låg i västra delen av hustomt 2. A7 och A2 kan tillhöra en och samma 
grund.   
A8. Husgrund, 7,5x2,5 m, som låg i västra delen av hustomt 2. En upp till 1,8 m tjock vägg av kallmurade stenar 
fanns bevarad.  Byggnaden föreföll ha varit någon typ av uthus eller källarbyggnad.         
A13. Husgrund ca 6,5x5 m. Den låg i den SÖ delen av hustomt 3. 
A14. Husgrund ca 6x4 m. Anläggningen låg i östra delen av tomt 3. 
A18. Husgrund 3,6 m, ej intakt. Den syntes som en stensträng som löpte i riktning ONO - VSV. 
A19. Husgrund ca 16,5x9,5 m. Husgrunden låg något avsides. Anläggningen var rektangulär låg i riktning NNV -
SSO. 
A21.  Husgrund som mätte 11,6x8 m. Utanför husgrunden  i NO låg en 2x2 m bred packning av mindre stenar vilka 
förmodligen har varit grunden för husets förstuga. I anläggningens hörnstenar i SV och SO fanns kilhål vilket tyder 
på att grunden anlagts tidigast i början på 1800-talet. 
A22.  Husgrund som mätte 7x6,5 m. Anläggningen låg i N delen av hustomt 4.    
A23. Stenmur, ej intakt, 10x8 m. Muren låg i norra delen av hustomt 2. 
A24. Husgrund 6x2,5 m som låg i S delen av hustomt 4.  
A25. Brunn ca 2x2 m med en stor stenram som låg i riktning NNV-SSO. Brunnen låg i S delen på hustomt 4. 
A26. Husgrund ca 10x5,5 m som låg i S delen av hustomt 3. Anläggningen låg parallellt med A16 och låg i riktning 
NNV-SSO. 
A27. Husgrund 7x5 m. Anläggingen låg längst ned i S på det undersökta området. 
A28. Husgrund 2,5x2 m . Anläggningen var övertorvad. Troligtvis ett uthus eftersom grunden var så liten. 
Anläggningen låg längst ned i S delen av det undersökta området. 
A29. Husgrund 6,4x6 m som låg 2 m VSV om A30. 
A30. Brunn 1x1 m som till större delen var övertorvad men den syntes som en kvadratisk stenram med ett hål i 
mitten. 
A31. Husgrund ca 6x6 m som låg på SV delen av hustomt 1.  
A32. Husgrund, ca19x4 m, som syntes som en rektangulär stenram. 
A33. Husgrund, ca 7,5x5 m som låg på den sydöstra delen av hustomt 1 och låg i NV-SO. 
A34. Husgrund, 4x3,5 m, som ej var  intakt och låg mitt på tomt 3 parallellt med A11. 
 
Fynden är troligtvis förkomna.  
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Undersökning: Vs, Hällefors, Silvergruvan, RAÄ 43 Lst:s dnr: - 

Ansvarig institution: RAÄ-Uv Eget dnr:  275/74 

Ansvarig för undersökningen: Marietta Douglas Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 11E 7f Lägeskoordinater: X663825  Y142559 
      
 
Landskap Vs 

Socken/Stad Hällefors 

Fornlämningsnummer 43 

Fastighet/kvarter Silvergruvan 

Fornlämningstyp Gruvområde 

Undersökningsår 1975 

Typ av undersökning Kartering och dokumentering 

Dokumentationsmaterial Negativ, fotokopior, planer 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas - 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Sentida 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1975 

Sammanställt av, namn och datum 

Björn Wickman  2005-04-04 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Kartering och fotodokumentering av Silvergruvan, RAÄ 43, i Hällefors socken i Västmanland. 
 
Texten baseras helt på ARKEOLOGI I SVERIGE då ingen annan information finns. 
 
Under år 1975 karterades och fotodokumenterades RAÄ 43, ett ca 320 x 160 m stort gruvområde i Hällefors 
socken i Västmanland. Bakgrunden var att Boliden AB önskade återuppta brytningen vid Hällefors silvergruva. 
Silvergruvan är till ytan mycket stor och rymmer den största koncentrationen gruvor inom socknen. För den fysiska 
riksplaneringen har Landsantikvarien och Riksantikvarieämbetet redovisat området som en kulturhistorisk miljö av 
länsintresse.  
 
Det av Boliden AB planerade brytningsområdet gränsar i Ö mot de östra gruvorna, eller gammelgruvan, gruvfältets 
äldsta del. Inom och Ö om brytningsområdet finns ett antal varphögar, vilka i samband med gruvverksamheten 
kommer att bortschaktas. En befintlig karta över området har kompletterats och utökats. Området har dessutom 
genomfotograferats och beskrivits. 
 
Planer och foton förvaras vid Riksantikvarieämbetet-RAÄ 
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Undersökning: Vs, Romfartuna sn, Hallsta Lst:s dnr:       

Ansvarig institution: UV Eget dnr:  7182/69 

Ansvarig för undersökningen: Eva Simonsson Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 11G5i Lägeskoordinater: RAÄ 113 x 6628065 y 
1543440  RAÄ x 6628185 y 1543435 

      
 
Landskap Vs 

Socken/Stad Romfartuna sn 

Fornlämningsnummer RAÄ 113, 114 

Fastighet/kvarter Hallsta 1:1 m.fl. 

Fornlämningstyp Fångstgrop 

Undersökningsår 1970 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Nej 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Nej 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Osäker 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1970 ( RAÄ rapport 1971) 

Sammanställt av, namn och datum 

Kerstin Forslund 2004-12-29 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Fångstgrop i Vs, Romfartuna sn, Hallsta. 
 
Med anledning av grustäkt undersöktes fornlämning 113-114 av Riksantikvarieämbetets Uppdragsverksamhet på 
uppdrag av Underås AB. Fornlämningarna var belägna på en rullstensås i skogsmark och beväxta med barrträd. 
Totalt undersöktes en yta på 165 m².  
Fornlämning 114 var en fångstgrop. Fångstgropen bestod av en nedgrävning i grus, 6 m i diam och 2 m djup, utan 
stenskoning eller andra konstruktioner. Inga fynd påträffades. 
 
Dokumentationen är förkommen. Uppgifterna i texten kommer ifrån "Arkeologi i Sverige " 1970.     
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Undersökning: Vsm, Västerås stad, Åshagen-Rönnby Lst:s dnr:       

Ansvarig institution: UV Eget dnr:        

Ansvarig för undersökningen: G. Magnusson Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 11G2h Lägeskoordinater: x6614578 y1539356 
      
 
Landskap Vsm 

Socken/Stad Västerås stad, S:t Ilians församling  

Fornlämningsnummer Fornl 72 

Fastighet/kvarter Åshagen-Rönnby 

Fornlämningstyp Skålgropssten 

Undersökningsår 1969 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Dokumentationsmaterial - 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Nej 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

11G2h 

Datering Osäker 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1969 (1970) 

Sammanställt av, namn och datum 

Kerstin Forslund 2004-12-15 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Skålgropssten med tre skålgropar i Vsm, Västerås stad, Åshagen-Rönnby. 
 
Med anledning av markexploatering för planerad bebyggelse undersöktes år 1969 en skålgropssten  samt några 
förhöjningar intill skålgropsstenen. Skålgropsstenen, som låg på en åkerholme, hade tre skålgropar. Förhöjningarna 
intill skålgropsstenen kunde ej klassas som fornlämningar. Inga fynd påträffades. Den sammanlagda ytan för 
undersökningen var 60 m². Dokumentationsmaterialet är troligen förkommet. 
Uppgifterna är hämtade från "Arkeologi i Sverige" 1969 (1970).    
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